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  نقش ميزان تحصيالت والدين در امر آموزش كودكان و نوجوانان خارجي

  
  ترجمة ناصر ايرانپور، مترجم            نوشتة دال شرودر، انستيتو جوانان آلمان

  
  محل تحصيل خانواده

  

آموزان  دهد كه دانش  دولت فدرال آلمان در ارتباط با كودكان و نوجوانان در آلمان نشان مينتايج دوازدهمين گزارش

  .هاي مهاجر تحصيل نكرده در موقعيت بدتري به نسبت بقيه قرار دارند خانواده

يلي در سال آينده نيز در جشنهاي پايان تحصيالت دورة متوسطه نوجوانان بيشماري در پهنة اين كشور بدون مدرك تحص

اين ميزان .  درصد بود9 براي كل آلمان قريب 2003/2002اين تعداد در سال تحصيلي . نظام آموزشي را ترك خواهند نمود

در اين سال حدود يك پنجم تمام نوجواناني كه از تابعيت : در ميان فرزندان خارجي و مهاجر به شيوة دهشتناكي باالتر است

گزارش جديد دولت فدرال آلمان در مورد . ب مدرك تحصيلي نظام متوسطه نگرديدآلماني برخوردار نيستند، موفق به كس

 در برلين در معرض افكار عمومي گذاشته شد، بحثهاي 2005 آوگوست 25وضعيت كودكان و نوجوانان آلمان كه در 

رات تعلق قومي  بر دهد و در اين راستا پرسشهايي را در مورد تأثي تخصصي روز در مورد آموزش و پرورش را بازتاب مي

  .سازد آموزان مطرح مي فرصتهاي تحصيلي  دانش

  

  محروميت كودگان نسل دوم 
  

اي بر شركت آنها در تحصيل و به  كننده سازند كه تعلق قومي كودكان و نوجوانان تأثيرات تعيين نتايج اين بررسيها عيان مي

  .اتمام رساندن آن دارد

  

   2004/2003ه را در سال تحصيلي آموزان خارجي و آلماني كه مدرس دانش
 )به درصد(اند   نامة تحصيلي ترك نموده با يا بدون پايان

 خارجي آلماني همه نامه نوع پايان
  18،1  7،4  8،3  بدون مدرك ابتدايي 

  40،9  23،5  25،0  ) سال تحصيل4پس از (با مدرك ابتدايي 
  30،8  43،7  42،6  ) سال10پس از (» مدرسة رئال«با مدرك 

ا مدركي كه تحصيل در مدارس فني آموزش عالي را محق ب

  ) سال تحصيل12پس از (ديپلم فني / سازد  مي
1،2  1،2  1،3  

پس از (سازد  اي كه تحصيل در دانشگاه را محق مي نامه با پايان

   ) سال تحصيل13
23،0  24،3  8،9  

  100،0  100،0  100،0  جمع
  2005ادارة فدرال آمار آلمان ، : منبع

  
اگر چه .  روند كه سطح تحصيلي آنها نازلتر است آيند، به مدارسي مي هاي آنها از تركيه مي هايي كه خانواده  بچهاًمخصوص

كنند به نسبت گذشته افزايش يافته است، با اين وصف شمار  تعداد نوجوانان خارجي كه مدارك تحصيلي بااليي اخذ مي

 سال 13(و ديپلم )  سال تحصيل12(، ديپلم فني ) سال تحصيل10(» مدرسة رئال«فرزندان خارجياني كه موفق به كسب 

 4پس از (باشد، در حاليكه تعداد آنها در گروه برخوردار از مدرك ابتدايي  هاي مي شوند، بسيار كمتر از آلمان مي) تحصيل

تبار نيز از   آلمانيمهاجرين. ها بسيار بيشتر است و يا حتي بدون هر گونه مدرك تحصيلي به نسبت آلماني) سال تحصيل



شاگرديهاي خارجي خود باالتر  ها برخوردار نيستند، اما ميزان تحصيالت آنها در آلمان از هم درجة تحصيلي همرتبة آلماني

اند را نگرفته،   دامن مهاجريني كه به تازگي به آلمان آمدهاًصرف» فقر آموزشي«انگيز اين بود كه  يكي از نتايج حيرت. است

  .  است نيز گرديده) اند خارجياني كه اينجا متولد و بزرگ شده(نسل دوم خارجيان بلكه مشمول 

  

  كنندة خانواده در رشد تحصيلي نقش تعيين
  

آنچه كه نقش . فاكتورهاي مختلف اجتماعي ـ فرهنگي تأثيرات بسزايي بر روند و آيندة تحصيلي كودكان و نوجوانان دارند

كارانه، زندگي در شهركهاي كم جمعيت، احساس يگانگي با   تحصيلي سنتي و محافظهكنند براي نمونه نظام منفي ايفا مي

چنانچه به فاكتورهاي تأثيرگذاري كه خارج از محدودة . باشند كشور مبدأ و همچنين افكار سنتي در مورد زنان و دختران مي

اي در ارتباط با امكانات آموزشي و تحصيلي  كننده يابيم كه خانواده عامل تعيين تر بنگريم، درمي مدرسه وجود دارند، دقيق

در اين مكان . گردد اي فراهم مي در خانواده مقدمات اوليه براي مدرسه و آموزش مدرسه. باشد فرزندان و آيندة آنها مي

بخشند و خود را براي  دهند، دانش كسب شده در مدرسه را تعميق مي اي خود را انجام مي ها تكاليف مدرسه است كه بچه

نكرده و از  هاي تحصيل اي فضاي خانواده شانس كودكان و نوجوانان خانواده به چه ميزان و شيوه. سازند امتحانات آماده مي

  :گيرد دهند، به ياري پنج استنتاج مورد بحث قرار مي بضاعت خارجي را در امر تحصيل كاهش مي لحاظ مالي كم

هاي خارجي كه مدت  ها دارد و در خانواده وادهآموزان بستگي به سطح آموزش خان كمك درسي به دانش •

 .هاي آلماني بسيار ضعيف است مديدي نيست در اين كشور هستند به نسبت خانواده

كنند، در  هاي خارجي فاقد تحصيالت و از لحاظ مالي و اجتماعي ضعيف زندگي مي هايي كه در خانواده بچه •

 سالهاي خود دارند و اين تأثيرات مخربي بر روند سن و هاي ديگر رابطة كمتري با هم قياس با خانواده

 .تحصيلي آنها دارد

از لحاظ » هاي سرمايه« والدين خارجي آشنايي كمتري با نظام آموزشي آلمان دارند و قادر نيستند كه  معموالً •

عيت  در اين وضاًآنها از حيث زبان آلماني غالب. تحصيلي با اهميت خود را به فرزندان خويش منتقل سازند

دهنده را داشته  نيستند كه براي فرزندان خود نقش الگو و آموزنده و در ارتباط با انتظارات تحصيلي ياري

 . باشند

هاي خارجي بسيار كمتر از فعاليتهاي مشابه در  فعاليتهاي مشترك خانوادگي با فرزندان در خانواده •

 خارجي بايد در خارج از محيط آموزشي بدين ترتيب تجاربي كه كودكان. باشد هاي غيرمهاجر مي خانواده

 .كسب كنند، بسيار ناكافي است) نيك، موسيقي، ورزش و رفتن به سينما  از طريق پيكمئالً(

هاي خارجي بين فرزندان و والدين وجود دارد يك فاكتور  ميزان بااليي دلبستگي و همبستگي كه در خانواده •

ثباتي كه در نتيجة اين . باشد  نوجوانان نسل دوم مياًخصوصو عامل حمايتي مهم در مقابل انزواي اجتماعي م

اما با عنايت . تواند نقش مثبتي در روند آموزش و تحصيل آنها ايفا كند آيد مي سمتگيري فرهنگي بوجود مي

شود، اين امر به يك مانع و  براي انتگراسيون آنها قائل مي) آلمان(به شرايطي كه كشور مهاجرپذير 

 .آموزان خارجي تبديل گشته است ند تحصيلي دانشتمركزكنندة رو

  

و وضعيت نامناسب مالي در بين خارجيان شكسته شود، كميسيون كارشناسي خواهان » فقر تحصيلي«براي اينكه دور باطل 

اهميت ويژه را براي ارتقاء امكانات و فرصتهاي . باشد هاي آموزش و پرورش و مددكاري مي اقدامات ضرور در تمام عرصه

. هاي چندزبانه دارد زبان آلماني و كسب توانايي) بيش از پيش(كرده به آلمان يادگيري  هاي مهاجرت تحصيلي فرزندان خانواده

شود و اينكه آيا شرايط الزم در جامعه براي  شدن بكار گرفته مي هاي چندفرهنگي بعنوان منبعي در روند جهاني اينكه آيا توانايي

گردد، بستگي به سازماندهي نوين نظام آموزش و پرورش و مددكاري اين  ار كار و اقتصاد ايجاد ميانترناسيوناليزه كردن باز

  .         كشور دارد
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